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Van de Voorzitter 

Beste leden 

Allereerst wil ik u veel heil en zegen toewensen 

voor het nieuwe jaar 2023. 

Er wordt gezegd dar wij nieuwjaarswensen de 

hele maand januari door mogen geven, en ook 

al leest u dit stukje in februari! Ik schreef het in januari! 

Voordat wij aan het PCOB jaar 2023 beginnen, wil ik graag 

kort terugblikken op het jaar 2022. 

Ons bestuur werd versterkt door Heidi Maat. Het bestuur 

bestaat nu dus uit 4 leden.  

Het jaar 2022 kwam aarzelend op gang! De bijeenkomst van 

januari moest nog vervallen vanwege Corona, maar in februari 

konden wij eindelijk weer van start! Maandelijks een 

interessante presentatie. 

Maar, nog veel belangrijker, wij konden weer bij elkaar komen! 

Elkaar ontmoeten en samen zijn.  

Het afgelopen jaar konden wij u een gevarieerd programma 

aanbieden. Ook de uitstapjes mochten weer worden 

georganiseerd. Een hoogtepunt was wel het kersen eten bij de 

Hoenderik in Tricht! Maar die dag waren de weergoden ons ook 

wel heel erg goed gezind! 

Het programma voor 2023 is al bijna klaar en hopelijk kunnen 

wij u weer veel gezellige en interessante activiteiten aanbieden. 

Ik sluit dit voorwoord af met de wens, dat velen van u de weg 

naar “De Ontmoeting” weten te vinden! Voor een mooie 

presentatie, maar vooral om elkaar te ontmoeten! 

Want uiteindelijk is het streven van onze PCOB afdeling om een 

platform te zijn voor ontmoeting, samenzijn en omzien naar 

elkaar! 

 

Vriendelijke groet Jacky Bertens  
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Acceptgiro verdwijnt in 2023 na 46 jaar, 

ouderenbonden kritisch 

 

Eerder was al afgesproken dat de 

acceptgiro in 2019 zou verdwijnen, 

maar die afspraak werd in 2017 voor 

onbepaalde tijd uitgesteld. 

Ouderenbond KBO-PCOB is niet blij met de beslissing, ook al 

blijven er alternatieven zoals de papieren bankoverschrijving. 

,,Vooral voor klanten in kwetsbare posities zal het verdwijnen 

van de acceptgiro moeilijk zijn. Internet bankieren heeft veel 

voordelen. Maar niet iedereen heeft toegang tot het internet! 

Alleen een handtekening plaatsen, een bedrag invullen en naar 

de brievenbus lopen is voor menigeen een stuk eenvoudiger en 

veiliger dan internetbankieren. Eigenlijk kon iedereen het, en dat 

is bij internetbankieren toch anders. Bij internetbankieren komt 

de afhankelijkheid een stuk sneller dichterbij. Van kinderen en 

kleinkinderen of de bank zelf.  

Het is zeer betreurenswaardig dat die zelfstandigheid aangetast 

wordt. 

Dit zijn enkele alternatieven voor de acceptgiro: 

• Een papieren overschrijfformulier. Dat is een formulier 

vanuit de bank waar uw gegevens opstaan. U vult zelf het 

bedrag, rekeningnummer en naam, adres en woonplaats 

in van de persoon of instelling waar u geld naar wilt 

overmaken. Dit stuurt u op naar de bank en zij regelen de 

betaling. Dit blijft bestaan, waardoor bankieren via 
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papier mogelijk blijft. Overschrijfformulieren zijn alleen 

aan te vragen bij uw bank. Dit is dus vooral voor 

consumenten.  

• Een incassomachtiging. Op dit papier vult u uw naam en 

rekeningnummer in voor een eenmalige of terugkerende 

incasso. U stuurt dit terug naar diegene aan wie u wilt 

betalen, waarna het via een incasso van uw rekening 

wordt betaald. 

Belastingaangifte 2022 
Ondanks de Coronacrisis bestaat er ook dit jaar weer de 

mogelijkheid om de belastingaangifte te laten invullen voor 

inwoners van de gemeente West Betuwe vanaf 65 jaar. De 

maanden maart en april zijn voor de belastingconsulenten dan  

ook drukke maanden. 

 

 
 
Voorbereiding van ons team van belastinginvulhulpen op de campagne 2023 

 

IJs, weder en corona dienende kan dit op drie vrijdagen van 

9.00 uur tot 16.00 uur, en wel op 10 maart, 17 maart en 24 

maart in de Pluk. Stichting WelzijnWestBetuwe stelt hiervoor 
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haar kantoren en faciliteiten beschikbaar, zodat de mogelijkheid 

bestaat om de aangifte ter plaatse direct digitaal te versturen en 

u een print mee te geven.  

Deze belastingservice is bedoeld voor eenvoudige aangiften 

over 2022. De belastingaangever heeft de plicht tot 

geheimhouding en de cliënt blijft te allen tijde verantwoordelijk 

voor zijn of haar belastingaangifte. Leden die gebruik maken 

van de belastingservice moeten de volgende documenten 

meenemen: 

- Documenten met betrekking tot het jaarinkomen: dus de 

jaaropgaven van de SVB, pensioenfondsen en 

lijfrenteverzekeraars over 2022. 

- Voor mensen die een eigen huis hebben: de WOZ 

beschikking van de gemeente met peildatum 1 januari 2021 

en de jaaropgave van de hypotheekverstrekker over 2022 

- De afschriften met de saldiwaarden per 1 januari 2022 van 

bank-, giro- en beleggingsrekeningen  

- Rekeningen van buitengewone uitgaven in verband met 

ziekte. Aftrekbaar zijn op voorschrift verkregen medicijnen, 

hulpmiddelen die een lichamelijke functie vervangen of 

ondersteunen, dieetkosten (mits op doktersvoorschrift), 

vervoerkosten naar ziekenhuis, specialisten en tandarts. 

- Bewijsstukken van gedane giften. 

- Nadat u een afspraak heeft gemaakt met Stichting (tel 

0345 573688) of met één van de invullers zullen zij contact 

met u opnemen over het aanvragen van een eventuele 

machtigingscode of DiGiD. 

 

Vanuit het bestuur 
    

Waar zijn wij mee bezig?  
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Daarvoor moet ik eerst even terug naar vorig jaar! Wij zijn heel 

druk geweest met de organisatie van de PCOB kerstviering op 

15 december j.l Een mooie middag met muziek afgesloten met 

een buffet!  

Verder zijn wij weer volop bezig met het samenstellen van een 

gevarieerd programma voor 2023. Ook zijn de eerste stappen 

gezet om de jaarlijkse busreis te organiseren. Waar gaan wij 

heen? Wat gaan wij doen? 

De datum staat al vast, die kunt u dus vast noteren in uw agenda! 

Donderdag 17 augustus. 

U kunt ook meteen donderdag 15 juni noteren! Het plan is om 

dan weer naar de Hoenderik in Tricht te gaan om kersen te eten. 

En daarnaast houden wij ons regelmatig bezig met allerlei 

bestuurlijke zaken.                                                                        

Genoeg te doen, maar wij doen het met plezier! 

Jacky Bertens 

PROGRAMMA 2023 

Donderdag 16 februari                                                        

Vanmiddag hebben wij de heer Rinus Korteweg op bezoek. Hij 

vertelt ons, op geanimeerde wijze, over ‘De Dikke & De 

Dunne’. 

Donderdag 16 maart                                                                  

In maart is onze penningmeester weer terug van zijn reis naar 

Nieuw-Zeeland. Daarom vandaag, wat later dan u gewend bent, 

onze jaarvergadering. 

Na het officiële gedeelte hebben wij een verrassend programma 

voor u in petto! 
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Donderdag 20 april                                                                 

Vanmiddag heet onze lezing “Schapengoed”. Mevrouw 

Caroline Zonneveld vertelt ons op boeiende wijze over wol! 

Over alles wat je met wol kunt doen. Want voordat wij kunnen 

gaan breien moet er nog veel gebeuren! Zoals het scheren, 

wassen, kleuren en spinnen van de schapenvacht. Naast breien 

kan de wol ook verwerkt worden tot vilt.                                        

Noteer de data alvast in uw nieuwe agenda van 2023 

PCOB kerst bijeenkomst 15 december 2022. 

Ontvangst met koffie/thee en een kerstkransje.                                    

Om half 3 opent de voorzitter de middag en heet alle aanwezige 

welkom in het bijzonder het  “Klein koor Buren” onder leiding 

van Teunie Trouwborst.  

Jacky leest een gedeelte uit Mattheus 2 verzen 1 t/m 22.                    

Aansluitend leest zei een meditatie: “De wijze mannen uit het 

Oosten”. Door de ster te volgen, kun je het Koningskind vinden. 

De ster van Bethlehem, volg die, Hij wijst ons de weg. 

Dan krijgt het koor de gelegenheid om samen met ons het lied 

“Komt allen tezamen” te zingen. Het koor zingt nog enkele 

liederen, en daarna wordt er nog een keer koffie/thee geserveerd. 

Het kerstverhaal: “Een witte kerst”, wordt verteld door Rieks 

Cornelissen. Hierna zingt het koor weer enkele liederen en dan is 

het pauze, met fris wijn en advocaat. 

Na de pauze verteld Rieks het tweede kerstverhaal: “Twee 

antieke Bijbels”. Geen van de beide kinderen Ruud en Rik, 

wilden de antieke Bijbels als herinnering hebben. Na een jaar 

dachten ze dat hun moeder kerstavond niet thuis was, en gingen 
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de beide broers naar het ouderlijk huis, om toch de antieke 

Bijbels op te halen. Zij hadden niet in de gaten dat hun moeder 

toch thuis was, en dat zij, alles boven door het slaapkamer raam  

heeft  gezien, hoe zij toch hun erfstuk meenamen. En zo kwam 

er toch weer vrede in het gezin. 

De voorzitter bedankt Rieks voor het voordragen van de 

kerstverhalen en overhandigd een flesje wijn. 

Het koor zingt nog enkele liederen waaronder ook een kerstlied 

dat door Luther was geschreven. Ria sluit af met het gedicht: 

‘Goede God”. Aansluitend zingen we met elkaar het “Ere zij 

God”. Jacky bedankt het koor voor hun bijdrage aan deze 

middag, en zij overhandigd een gift voor een project van Jorrit 

Meulenbeek en de koorleden ontvangen een rode roos. 

Er wordt nog een drankje geserveerd, en het buffet wordt gereed 

gemaakt. Jacky vraagt stilte voor gebed. Ria opent het buffet en 

deelt de tafels in, om zo langs het koud buffet te lopen. Na het 

voortreffelijk koud buffet is er ook nog een warm buffet. En als 

kroon op alles is er ook nog ijstaart, appeltaart en bowl in 

overvloed. 

Rond half 8 werd er met stil gebed geëindigd en wenst de 

voorzitter ons gezegende Kerstdagen en een goede jaarwisseling.      

Met 64 leden hebben wij deze kerstmiddag mogen vieren. 

Heidi Maat 

In gesprek met Leny en Rob Uiterwijk 

Zij zijn beiden geboren in het goede jaar 1939 Rob in den Haag 

en Leny in Pijnacker. 
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Na een verhuizing vanuit Pijnacker naar Zoetermeer en Alphen 

a/d Rijn is Leny verhuisd naar de Hofstad Den Haag. Dicht in de 

buurt van Rob. 

In Den Haag heeft Leny na de ULO haar opleiding tot 

huisnaaister aan de nijverheidsschool beëindigd en is daarna 

gaan werken bij het modehuis Gerzon. Na een paar jaar heeft zij 

een informatieve functie bij het ziekenfonds aanvaard. 

Rob heeft na de middelbare school gestudeerd voor Weg en 

Waterbouw aan de HTS te Den Haag. Na zijn eindexamen heeft 

hij tot het vervullen van zijn dienstplicht, gewerkt bij de dienst 

Zuiderzeewerken. In april 1960 is hij voor eerste oefening 

geplaats bij het wapen der Genie in Vught. Hij heeft in 

Soesterberg en Harderwijk de officiers opleiding gevolgd en 

daarna werkzaam geweest op het hoofdkwartier van de Generale 

staf. Na zijn groot verlof is hij naast zijn burgerbaan gedurende 

32 jaar reserve officier geweest en na enkele staffuncties 

geëindigd als commandant van een Geniebataljon. 

In mei 1962 zijn zij getrouwd en na enige maanden verhuisd 

naar een woonark in de Coolhaven te Rotterdam. Deze was ter 

beschikking gesteld door de dienst Gemeentewerken van 

Rotterdam waar Rob inmiddels een functie had als 

betonbouwkundige voor het ontwerpen van bruggen en tunnels 

Na twee jaar in de woonark te hebben gewoond kregen zij een 

nieuwbouw 3-kamerwoning in Alexanderpolder aangeboden. 

In die tijd heeft Leny als demonstratrice gewerkt bij de 

Koninklijke Verkade afdeling Rotterdam. Dit heeft zij met veel 

plezier gedaan, tot hun zoon Rick in 1067 werd geboren. 
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      In 1971 vroeg de provincie Gelderland in verband met de 

bouw van Tuibrug bij Tiel over de Waal, iemand die ervaring 

had met de bouw van grote bruggen. Hierop heeft hij 

gesolliciteerd en is aangenomen. Een prachtig technisch uniek 

betonwerk. Na het gereed komen van deze brug, heeft hij tot zijn 

pensionering bij de afdeling Kunstwerken van de provincie 

gewerkt. Daar heeft hij vele mooi werken mogen ontwerpen en 

realiseren met onder andere de Pleijbrug ten oosten van Arnhem. 

Na het in diensttreden bij de provincie, zijn zij naar zijn 

standplaats Geldermalsen verhuisd. Daar is in 1971 hun tweede 

zoon Joost geboren. 

Na enige jaren is Leny als receptioniste gaan werken bij het toen 

pas geopende zwembad Het Wiel. Daar heeft zij vele ouders met 

kinderen uit Geldermalsen en omstreken leren kennen. Tot op de 

dag van vandaag kent en herkent zij nog vele gezichten. 

Na de vut is zij begonnen met vrijwilligerswerk bij onder andere 

het huidige zorgcentrum Ravenstein. Waar zij naast sociale 

contacten ook assisteert bij de kerkdiensten. Ook zingen is haar 

lust en leven In Den Haag was zij jarenlang de (solo)zangeres 

van de Tirolerkapel en in Geldermalsen is zij vanaf de 

oprichting, hoge sopraan bij het zeemansvrouwenkoor  De 

Zeesterren. 

Leny en Rob Uiterwijk, hartelijk dank voor het gezellige en 

openhartige gesprek. Wij wensen ze beiden een goede en 

gezellige tijd toe binnen onze PCOB afdeling Geldermalsen. 

 


